بسم هللا الرمحن الرحيم

كلمة أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
مبناسبة الذكرى ال ـ 99هلدم دولة اخلالفة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد،
إىل األمة اإلسالمية بعامة اليت جعلها هللا خري أمة أخرجت للناس ...وإىل شباب حزب التحرير خباصة الذين أكرمهم هللا حبمل
دعوته بصدق وإخالص ...وإىل ضيوف الصفحة املقبلني عليها حبا مبا حتمله من خري ونرباس ...إىل كل هؤالء :السالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته،
يف مثل هذا اليوم قبل تسع وتسعني سنة قام جمرم العصر مصطفى كمال إبلغاء اخلالفة ،ومع أن هذا كان جهارا هنارا ،واثبتا
ابلربهان ،بل أبكثر من برهان ،أنه كفر بواح وإلغاء حلكم اإلسالم ،ومن مث يستحق مرتكبُه املنابذة ابلسيف وفق حديث رسول هللا 
اّللُ حدث حبديث
الصامت وُهو مريض قُلنا أصلحك َّ
الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ُجنادة بن أب أُميَّة قال دخلنا على عُبادة بن َّ
شطنَا
ي ن فعُك َّ
َّب  ف باي عناهُ ف قال فيما أخذ علي نا« :أَن ََبيَـ َعنَا َعلَى َّ
اعة ف َمن َ
السمع َوالطَّ َ
اّللُ به َسعتهُ من النَّب  ،قال :دعان الن ي
ع اْلَم َر أَهلَهُ إَّل أَن تَـ َروا ُكفرا بَـ َواحا عن َد ُكم من َّ
اجب
َوَمك َرهنَا َوعُسرَن َويُسرَن َوأَثَـ َرة َعلَيـنَا َوأَن َل نُـنَاز َ
اّلل فيه بُـرَهان» ،فكان الو ُ
يخ أمة
قطع دابره! ومن مثَّ فقد أظلم اتر ُ
هو قتالهُ والتضحية بكل غال مهما بلغ ،إال أن هذا الطاغية مل يقابل من األمة مبا يستحقهُ ُ
كانت خري أمة أخرجت للناس ،حيث كانت هلا دولةُ خالفة واحدة مرهوبةُ اجلانب ابحلق والعدل ،فأصبحت اآلن تزيد على مخسني
مزقة ،أبسهم بينهم شديد ،يتسلط عليهم من ال يرمحهم ،وال يرعى شؤوهنم ،وليس هذا فحسب ،بل يتوىل أمرهم حكام رويبضات
خانعون للكفار ،خاضعون للمستعمرين ،ثرواهتم تُسريُ اقتصاد أولئك األعداء لدين هللا ،وأما اقتصاد البالد والعباد فمنهوب مكروب ،ال
ينتفع أهله به ،بل ينطق حاهلم (كالعيس يف البيداء يقتلها الظما واملاء فوق ظهورها حممول) ،وكل ذلك حتت َسع هؤالء الرويبضات
وبصرهم ...فالفقر ينتشر بني الناس إال فئة احلكام وأشياعهم فتنال أجرها املغلف ابلذل واهلوان نتيجة خدمة أسيادهم املستعمرين،
خيانة هلل ورسوله واملؤمنني ،وصدا عن سبيل هللا العزيز احلكيم.
أيها املسلمون ،إن اخلالفة هي قضية املسلمني املصريية ،هبا تقام احلدود ،وحتفظ األعراض ،وتفتح الفتوح ،ويعز اإلسالم
واملسلمون ،وكل هذا مسطور يف كتاب هللا العزيز احلكيم وسنة رسوله  وإمجاع صحابته رضوان هللا عليهم ،ويكفي للمسلم أن يتدبر
األمور الثالثة التالية ليدرك كم هو فرض اخلالفة عظيم عظيم ،واألمور الثالثة هي التالية:
ت
أوهلا :قوله صلوات هللا وسالمه عليه يف ما رواه الطرباين يف املعجم الكبري عن عاصم ،عن أب صالح ،عن ُمعاوية ،قالَ :سع ُ
ات َميـتَة َجاهليَّة» ،وهذا دليل على عظم اإلمث الذي يقع على املسلم القادر
اّلل  ،ي ُق ُ
ر ُسول َّ
س ف عُنُقه بَـيـ َعة َم َ
ولَ « :من َم َ
ات َولَي َ

الذي ال يعمل إلاجياد خليفة تكون له يف رقبته بيعة ،أي هو دليل وجود خليفة يستحق يف عنق كل مسلم بيعة بوجوده.

واثنيها :هو انشغال أصحاب رسول هللا  يف إقامة اخلالفة وبيعة اخلليفة قبل انشغاهلم بدفن رسول هللا  ،مع أن التعجيل بدفن
امليت أمر منصوص عليه يف الشرع ،جاء يف معرفة السنن واآلاثر للبيهقي( :وقال الشافعي يف رواية أب سعيد :وأحب تعجيل دفن امليت
إذا ابن موته) ،هذا ابلنسبة ألي ميت فكيف إذا كان هذا امليت هو رسول هللا  ،ومع ذلك قدم الصحابة بيعة اخلليفة على دفن
رسول هللا  ،وهكذا فقد ظهر أتكيد إمجاع الصحابة على إقامة خليفة من أتخريهم دفن رسول هللا  عقب وفاته وانشغاهلم بنصب
اخلليفة.

واثلثها :أن عمر رضي هللا عنه يوم وفاته قد جعل أمدا النتخاب اخلليفة من الستة املبشرين ابجلنة ال يزيد عن ثالثة أايم ...مث
أوص ى أنه إذا مل يُتفق على اخلليفة يف ثالثة أي ام ،فليقتل املخ ال ف بعد األي ام الثالثة ،ووك ل مخسني رجال من املس لمني بتنفيذ ذلك ،أي
بق ت ل املخ الف ،مع أهنم مبشرون ابجلنة ،وم ن أه ل الشورى ،ومن كبار الصح ابة ،وكان ذلك على مرأى ومس مع من الصحابة ،ومل
يُن ق ل ع ن ه م ُُمالف ،أو ُمنكر لذلك ،فكان إمجاعا من الصحابة على أنه ال اجي وز أن خي لو املسلمون من خليفة أكثر من ثالثة أايم
بلياليها ،وحنن قد مضى علينا "مجع من الثالاثت" ،وال حول وال قوة إال ابهلل ...وهكذا فإن اخلالفة أيها املسلمون أمر عظيم عظيم،
وقضية مصريية للمسلمني وأية قضية.
َس من َروح َّ
اّلل إَّل ال َقو ُم ال َكاف ُرو َن﴾ ،خاصة وأن هللا سبحانه
أيها املسلمون ،ومع ذلك فإننا ال نيأس من رمحة هللا ﴿إنَّهُ َل يَـيأ ُ
َّ
َّهم ف
آمنُوا من ُكم َو َعملُوا َّ
الصاِلَات لَيَستَخل َفنـ ُ
ين َ
قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ابالستخالف يف األرض ﴿ َو َع َد ا َّّللُ الذ َ
اْلَرض َكما استَخلَ َ َّ
ين من قَـبلهم﴾ ،وكذلك فإن رسول هللا  قد بشر بعودة اخلالفة على منهاج النبوة بعد امللك اجلربي الذي
َ
ف الذ َ
حنن فيه « ُثَّ تَ ُكو ُن خ َالفَة َعلَى منـ َهاج النُّـبُـ َّوة» أخرجه أمحد عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه .ولكننا نؤكد ونكرر ما سبق أن قلناه
من قبل وهو أن هللا القوي العزيز ينصرن إن نصرنه أبن نكون من العاملني الصادقني املخلصني ،فإن سنة هللا اقتضت أن ال يُنزل
تعمل نيابة عنا وتقي ُم لنا خالفة ،وحنن قعود نتكئ على األرائك! بل ينزل هللا إن شاء مالئكة تساعدن وحنن نعمل ،وهكذا
مالئكة ُ
وعد هللا يف كل نصر ،سواء أكان يف إقامة اخلالفة إبحسان العمل وإتقانه ،أم كان يف الفتح والنصر من هللا ابلقتال يف سبيله سبحانه.

وإننا حنمد هللا أن أكرم هذه األمة بقيام حزب التحرير نذرا نفسه للعمل اجلاد املخلص إبذن هللا الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة
يطيق طيبه ...هكذا حنسبه
ائد الذي ال
اخلالفة الراشدة ،وهو حبق الر ُ
يكذب أهله ،وهو حزب ينصع طيبُه ،ويسقط منه كل من ال ُ
ُ
وحنسب كل شبابه العاملني معه أبهنم جادون جمدون ،عاملون ُملصون ،يتطلعون إبذن هللا إىل اآلخرة فوق فوق ما يتطلعون إىل الدنيا،
وعده سبحانه وبشرى رسوله  على أيديهم ،وما ذلك على هللا بعزيز.
وهم يصلون ليلهم بنهارهم يرجون رمحة هللا أبن يتحقق ُ
وف اخلتام ،فإن فرض إقامة اخلالفة أيها املسلمون ليس هو على شباب احلزب فحسب ،بل هو على كل قادر من املسلمني،
فآزرون أيها املسلمون ،وانصرون اي جيوش املسلمني ،وأعيدوا سرية األنصار عندما نصروا دين هللا ،فجعلهم هللا سبحانه صنو املهاجرين،

صار
وأثىن عليهم ورضي عنهم يف حمكم كتابه دون قيد ولكن قيد ذلك للتابعني إبحسان ﴿ َو َّ
ين َواْلَن َ
الساب ُقو َن اْل ََّولُو َن م َن ال ُم َهاجر َ
َّ
سان َرض َي َّ
يم﴾،
ين ف َيها أَبَدا َذل َ
اّللُ َعنـ ُهم َوَر ُ
ضوا َعنهُ َوأ َ
ين اتَّـبَـعُ ُ
َع َّد َهلُم َجنَّات ََتري ََتتَـ َها اْلَنـ َه ُ
ار َخالد َ
َوالذ َ
ك ال َفوُز ال َعظ ُ
وهم ِبح َ
وذلك ملا لنصرة دين هللا وإقامة اخلالفة من أجر عظيم وفضل كرمي ،حىت إن املالئكة محلت جنازة سعد بن معاذ سيد األنصار رضي هللا
عنه كما جاء يف املستدرك على الصحيحني للحاكم لعظم فضل نصرة دين هللا.
وخامتة اخلتام فإن من ينصر العمل إلقامة اخلالفة قبل أن تُقام أجره أكرب وأعظم من نصرة اخلالفة بعد قيامها ﴿َل يَستَوي من ُكم
َّ
اّللُ اِلُس َن َو َّ
ين أَنـ َف ُقوا من بَـع ُد َوقَاتَـلُوا َوُك ّال َو َع َد َّ
اّللُ مبَا تَـع َملُو َن
َمن أَنـ َف َق من قَـبل ال َفتح َوقَاتَ َل أُولَئ َ
ك أَعظَ ُم َد َر َجة م َن الذ َ
َخبري﴾ ،وإننا لنضرع إىل هللا سبحانه وتعاىل أن تكون هذه الذكرى التاسعة والتسعون مقدمة لنصر هللا العظيم قبل الذكرى املئوية إللغاء

ح ال ُمؤمنُو َن * بنَصر َّ
شاءُ َو ُه َو ال َعز ُيز
ص ُر َمن يَ َ
اّلل يَـن ُ
اخلالفة ،ومن مث تشرق اخلالفة الراشدة على الدنيا من جديد ﴿ َويَـوَمئذ يَـف َر ُ
يم﴾.
َّ
الرح ُ
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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